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 تقدیم به         

 انسانهایی كه    

 بهتر  به فردایی         

  اندیشند. می 

 

 مقدمه ناشر
سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید، قدرتی که در مقایسه بـا سـایر   

موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکنـد. مکاتـب الهـی، انسـان را     

باشد. از جمله راههـای تقـرب    وی خالقش میگیری او به س دانندکه جهت طلب و پویا می موجودی کمال

به خداوند علم است، علمی که زیبایی عقل اسـت. علمـی کـه در دریـای بیکـران آن هـر ذره نشـانی از        

انـدوزی   شود. از این روست که به علـم  آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بیشتر می

آموزی به ابزاری نیاز دارد کـه مهمتـرین آن    است. اما علمنظیر مبذول گردیده  آموزی توجهی بی و دانش

 کتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان پاسخگوی این نیاز خواهد بود.

های علم و دانش و رشـد و شـکوفایی    جهت تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پایه 

های معنـوی هموطنـان    خود قرار داده و انتظار داریم با حمایتاستعدادها انتشار کتاب را یکی از اهداف 

های مؤثر و ارزشمندی را برداریم. گرچه تالش خواهـد شـد در حـد دانـش و تجربـه       گرامی بتوانیم گام

اندکمان کارهایی بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد، ولی اذعان داریم کـه راهنماییهـای شـما عزیـزان     

ی کیفی کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظـر پیشـنهادات و راهنماییهـای شـما     تواند ما را در ارتقا می

 خواهیم بود.  

در پایان از همه عزیزانی که در مراحل مختلف تهیه، تـدوین و چـاك کتـاب از همفــکری و همــکاری      

ام به خصوص از کمیته حمایت علمی شرکت مدیریت منـابع آب و دفتـر تحقیقـات     ها برخوردار بوده آن

هـا   دکتر مهدی مختاری و کیوان ویسی و خانمکت مهندسی آب و فاضالب کشور و همچنین آقایان شر

محمـد خـانی )مـدیر فـروش(      )نویسـندگان( و علـی   مریم غالمـی، مـریم خشـیج و زهـرا شمسـی زاده     

 سپاسگزاری نموده و موفقیت روزافزونشان را آرزومندم.

  

 مهدي خانی

 مدیر مسئول انتشارات آواي قلم



 شگفتار حامی كتابيپ
، توسـعه  گسترش شهرها و افزایش جمعیت، تغییر الگـوی مصـرف، ازدیـاد سرسـام آور پسـماند     

آوری و  تولید، جمـع مراحل مختلف های علمی و مدیریتی مؤثر در  چنین نبود روش و هم صنایع مختلف

در  تبـدیل کـرده اسـت.   حـال توسـعه    ، این موضوع را به یکی از معضالت در کشورهای دردفع پسماند

باشـد.   های مسئولین و متولیان امـر مـی   ترین دغدغه کشور ما نیز مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهم

 های متولی در زمینه مدیریت پسماند، هنوز در ایـن زمینـه   علی رغم سابقه نسبتاً طوالنی برخی سازمان

 مدیریت اساسی و اصولی انجام نشده است. بویژه در بخش پسماندهای صنعتی

 نبـود یـا نقـص   دلیل فقدان متولیان اجرایـی،   هدر کشور ب در بحث مدیریت پسماندهای صنعتی

 خوبیپسماندها از وضعیت  نوع های نظارتی، موضوع مدیریت این کارآمد نبودن شیوه همچنین قوانین و

و  این پسماندها در صنایع مختلف وجود نـدارد و نوع و حتی آمار دقیقی از میزان تولید برخوردار نیست 

هنوز هم بسیاری از واحدهای صنعتی در مدیریت پسماند خود دچار مشکل هستند و حتی شـاید درك  

درستی از نوع پسماندها و نحوه مدیریت پسماندهای تولیدی در صنعت ندارند و یـا از قـوانین و ضـوابط    

به موازات توسعه صنایع مختلف،  جود در این زمینه اطالع کافی ندارند. این در حالی است که بایستیمو

یع نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد تا بتـوان مشـکالت   موضوع مدیریت پسماندهای تولیدی در این صنا

 زیست محیطی ناشی از تولید این پسماندها را به حداقل رساند.  

ابع علمی معتبـر فارسـی در زمینـه مـدیریت پسـماند و بـویژه پسـماندهای        با توجه به اینکه من

ای دکتـر مهـدی مختـاری و همکـارن     قـ در کشور معدود می باشد، کتاب تالیفی توسط جناب آ صنعتی

ند های مـدیریت پسـما   تواند برای متولیان امر مدیریت پسماند در کشور از جمله سازمان محترمشان، می

و همچنین واحدهای صنعتی مختلف مورد استفاده قرار گیـرد. امیـد اسـت ایـن کتـاب گـامی هرچنـد        

 کوچک در راستای اعتالی مدیریت جامع پسماند بویژه پسماندهای صنعتی در کشور باشد.   

 

 

 مهندس حميد رضا رحميدل

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري یزد



 پيشگفتار
و خطرناك، یکـی از مهمتـرین    ماندهای صنعتیمدیریت مناسب پس

های فعلی محیط زیست کشور اسـت. بـا آنکـه سـالیان زیـادی اسـت       نگرانی
شود اما هنوز بـرای  ها انجام میمدیریت پسماندهای خانگی توسط شهرداری

پسماندهای صـنعتی، کـه بخـش بسـیار بزرگـی از پسـماندهای تولیـدی را        
دهد، در ابتدای راه هستیم. تصویب قانون مـدیریت پسـماندها در   یتشکیل م
، تنها اتفاق مهمی بوده که در ایـن سـالها افتـاده اسـت. در ایـن      9999سال 

قانون تصریح شده است که متولی مدیریت پسماندهای ویژه صنعتی، خود صـنعت اسـت. امـا در عمـل     
تولیدی در صنایع، به شـکل غیـر قـانونی در     شاهد وضع فاجعه باری هستیم. اکثر پسماندهای خطرناك

هـا محـل   شـوند و تقریبـاً در تمـام اسـتان    ها و ..دفع میها، رودخانهها، جنگلها، کوهستانها، درهبیابان
های پیمانکـاری  مشخصی برای دفع این پسماندها وجود ندارد. حمل و نقل این پسماندها توسط شرکت

کننـد. اطالعـات   شود که تحت نظارت نیستند و هر کاری دلشان بخواهد با این پسـماندها مـی  یانجام م
جامع و درستی راجع به مقدار و نوع پسماندهای ویژه صنعتی وجود ندارد و طبیعتاً راهکاری هـم بـرای   
مدیریت مناسب آنها وجود ندارد. سازمان محیط زیست کـه طبـق قـانون مـدیریت پسـماندها، وظیفـه       
-نظارت بر اجرای این قانون را به عهده دارد به علت ضعف در ساختار کارشناسی و البته فقدان پشـتوانه 

های نهم و دهم، اقداماتی جهـت  های مالی الزم، در انجام این وظیفه قانونی، موفق نبوده است. در دولت

دامات حداقلی هـم بـه   شناسایی پسماندهای صنعتی کشور شروع شد که متأسفانه با تغییر دولت، آن اق
ای بـرای  گیرانـه هـای سـخت  پایان رسید. دهها سال است که در اکثر کشـورها، قـوانین و دسـتورالعمل   

های صنعتی وجود دارد اما در کشور ما هنوز کمبودهای فراوانی در این زمینه مشـاهده  دمدیریت پسمان
هـای  باشد. متأسـفانه کتـاب  مینه میشود. شاید یکی از دالیل آن، فقدان متون معتبر علمی در این زمی

معدودی تا به حال در کشورمان در این زمینه چاك شده که اکثراً ترجمه منابع خـارجی بـوده و خیلـی    
باشند. کتابی که پیش رو دارید تالش دارد تا به زبانی ساده، اصـول مـدیریت پسـماندهای    کاربردی نمی

های کاربردی مربوط به صـنایع داخـل کشـور،    مثال صنعتی )باالخص خطرناك( را توضیح داده و با ذکر
راهنمایی باشد برای استفاده کارشناسان مرتبط با پسماند چه در سازمان محیط زیست و چه در صنایع 

های مختلف تواند مورد استفاده اساتید و دانشجویان رشتهمختلف. البته ساختار کتاب، علمی است و می

کنم ایـن کتـاب تلنگـری    ای قرار بگیرد. آرزو میبهداشت حرفه و HSEمحیط زیست، بهداشت محیط، 
باشد برای شروع اتفاقات خوب و بزرگ در زمینه مدیریت پسـماندهای صـنعتی. در انتهـا از همیـاری و     

-های دوست بزرگوارم جناب آقای دکتر علیرضا عسگری در تدوین کتاب تشکر و قدردانی مـی راهنمایی
 نمایم.

 دكتر مهدي مختاري

 مدیریت پسماند -ضو هيأت علمی گروه مهندسی بهداشت محيطع

 دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی یزد


